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EEN OVERLEG WAAR JE BIJ 
WILT ZIJN!

In projecten gaat veel aandacht uit naar de projectplanning en –aanpak. Wij noemen dat het macroproces. 

Veel minder vaak wordt stilgestaan bij het microproces: het projectoverleg. Dit microproces is een ultiem 

moment van teamsamenwerking en even zo vaak een bron van frustraties: geagendeerde onderwerpen 

blijven onbesproken liggen, urgente problemen leiden af van niet-urgent belangrijke zaken, teamleden 

klagen over irrelevante thema’s, overleggen zijn saai, langdradig en besluiteloos.  In dit artikel gaan wij in op 

de essentie van een goed overleg en de ingrediënten voor een succesvol overleg. Het is het zesde artikel in 

onze reeks Frustraties van Projectmanagers.

Het projectoverleg kost mij (te) veel energie
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EEN SUCCESVOL PROJECTOVERLEG
Een projectoverleg is goed als de deelnemers het overleg 
verlaten met inzichten en energie die is opgewekt door 
vertrouwen in de koers van het project en in elkaar, en 
die zich uit door de wil om actiepunten uit te voeren. 
Een eenvoudige manier om het succes van een overleg te 
meten is te luisteren naar hoe er na afloop over gespro-
ken wordt. Dat doen verschillende mensen op verschil-
lende manieren. 
In ons vorige artikel introduceerden we de Insights 
Discovery® voorkleuren. Elke kleur beoordeelt op een 
andere manier het projectoverleg: Rode energie zoekt 
een kort en actiegericht overleg. Niet teveel uitweiden. 
Gele energie weidt juist wel graag uit om een gevoel van 
“samen” te creëren. Groene energie vindt het belangrijk 
dat er naar elkaar geluisterd wordt en heeft ruimte nodig 

om zich uit te drukken. Blauwe energie wenst bedenktijd: 
hij kijkt naar de details, naar de feiten en wil in het 
overleg die feiten op tafel hebben. 
Ook hier geldt: wees u bewust van uw persoonlijke 
voorkleuren en die van uw teamleden wanneer het om de 
interactie gaat en kijk hoe u het overleg met iedereen 
succesvol kunt maken. 

INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOL OVERLEG
PREPARE FOR TAKE OFF 
Voorbereiding is essentieel, maar komt gemakkelijk in 
het gedrang als urgente problemen en rode energie u in 
de weg zitten. Door te weinig aandacht voor de voorbe-
reiding, gaat er veel tijd en negatieve energie in de 
uitvoering zitten. Onze ervaring is dat met meer voorbe-
reiding dan uitvoering de kwaliteit en het resultaat van 
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overleg omhoog gaan (zie figuur 1). Dat betekent niet 
dat u de voorbereiding zelf moet doen: door anderen te 
betrekken, verhoogt u het eigenaarschap van uw 
teamleden en – daarmee – de kans op een succesvol 
overleg. 
Als projectmanager bent u eindverantwoordelijk voor het 
projectresultaat. U heeft het overzicht en weet welke 
onderwerpen besproken moeten worden. Als u het 
eigenaarschap meer bij uw teamleden wilt leggen, dan is 
een eerste stap uw teamleden te vragen naar hún 
agendapunten. Daag uw teamleden uit op de urgentie en 
het nut van een gemeenschappelijke bespreking: kan dit 
onderwerp beter op een andere manier of met anderen 
geadresseerd worden? 
Ook belangrijk om het eigenaarschap te beleggen is de 
rolverdeling. Wij onderscheiden voor elk agendapunt 
drie rollen: een eigenaar, een procesbegeleider en 
deelnemers. De eigenaar is eindverantwoordelijke voor 
een specifiek agendapunt. De procesbegeleider leidt de 
bespreking van het agendapunt op proces. Hij zorgt 
ervoor dat binnen de geplande tijd het beoogde resultaat 
bereikt wordt doordat hij het gesprek tussen eigenaar en 
deelnemers leidt. De deelnemers zijn die mensen die 
nodig zijn om het agendapunt zinvol te bespreken. Dat 
zijn uw teamleden, maar wellicht ook medewerkers van 
andere projecten, klanten of specialisten.

De eigenaar bepaalt vooraf of hij het proces zelf bege-
leidt of dat hij daarvoor een (externe) procesbegeleider 
inschakelt. Al dan niet samen met de procesbegeleider 
stelt hij een effectieve agenda samen en bepaalt wie 
uitgenodigd moeten worden. Formuleer de agendapun-
ten als vragen, zodat de deelnemers zich kunnen richten 

op de discussie. De vraag: “Hoe kunnen we de relatie met 
onze leverancier verbeteren?” geeft in onze ogen meer 
richting dan “Leveranciersproblemen”. Voeg begin- en 
eindtijden van agendapunten toe, zodat de deelnemers 
de voortgang van het overleg kunnen zien. Zorg ervoor 
dat de tijdinschattingen realistisch zijn en hang de 
agenda voor iedereen zichtbaar op. 

De inhoud is ook van invloed op de duur van het overleg 
en de duur beïnvloedt weer de aandacht en energie. 
Bevat het overleg meerdere onderwerpen en afwisselende 
werkvormen waarin in subgroepen gewerkt wordt, er 
fysiek beweging is, en er een beroep op creativiteit 
gedaan wordt, dan kan het met voldoende pauzes een 
dag(deel) duren. Is er vooral sprake van een gemeen-
schappelijk gesprek rond één onderwerp, beperk dan de 
duur tot maximaal één uur. 

Ook de context is belangrijk voor een effectief overleg. 
De context omvat zowel de fysieke als non-fysieke 
omgeving van het project. De fysieke omgeving moet 
ondersteunend zijn aan het doel van het overleg. Enkele 
voorbeelden uit onze praktijk: 
•  Doel: kort en bondig potentiële knelpunten voor deze 

dag bespreken. Context: sta-ruimte, geen tafels, noch 
koffie/thee/water;

•  Doel: inspiratie en creativiteit. Context: een ruimte 
die uitnodigt tot speelsheid en innovatie, bijvoor-
beeld bij de eindgebruiker zodat we zien voor wie we 
het doen of op bijzondere locaties (zie figuur 2); 

•  Doel: voortgangsoverleg. Context: ruimte waarin de 
planning of het Team Board hangt.*

Ogenschijnlijk basale elementen zijn van invloed: 

EEN OVERLEG WAAR JE BIJ 
WILT ZIJN!
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voldoende en goede stoelen, akoestiek,  temperatuur en 
licht, materialen om gezamenlijk te kunnen schrijven 
(whiteboards, flipcharts, werkende stiften), de kwaliteit 
van de koffie. Het lijken triviale dingen, maar onderschat 
de invloed ervan op uw teamleden niet. Een specifieke 
context vormt het virtueel overleg via audio of video 
conference call. Nog meer dan fysiek overleg vraagt 
virtueel overleg dat de deelnemers duidelijke vergaderaf-

spraken met elkaar maken. Dat virtueel 
overleg niet altijd efficiënt en effectief 
verloopt kunt u zien in de video 
hiernaast. 

Additionele ingrediënten om een virtueel overleg goed te 
laten verlopen zijn: 
•  Zorg ervoor dat de deelnemers elkaar in ieder geval 

een keer echt ontmoet hebben en tijdens het virtuele 
overleg zoveel mogelijk in groepjes fysiek bij elkaar 
zitten.

•  Houd het overleg effectief door de deelname te beper-
ken tot maximaal 3-4 fysieke locaties. 

•  Vraag iedere deelnemer iets voor te bereiden en vraag 
hier specifiek naar tijdens het overleg zodat de 
interactie en betrokkenheid vergroot wordt.

•  Bedenk een aantal prikkelende vragen om de deelne-
mers actief betrokken te houden.

•  Zorg voor een eenvoudig format om besproken punten 
direct online zichtbaar vast te leggen.

•  Breek een langer overleg op in kortere van elk 30-45 
minuten. 

De non-fysieke context is breed: de fase in het project, de 
teamontwikkelingsfase [zie ook onze artikelen in 
Projectie 2015 03 en 2015 04], de mate waarin teamle-
den zich uitgedaagd en veilig voelen om zich uit te 
spreken. Het projectoverleg draagt inhoudelijk bij aan 
het projectresultaat en op proces en relatie aan de 
teamontwikkeling. Bespreek wat besproken moet worden 
zodat uw teamleden snel open en eerlijk met elkaar 
durven communiceren. 

Voorafgaand aan een omvangrijk (lees: langdurig, 
frequent en/of veel deelnemers) overleg is het zinvol met 
elkaar procesafspraken vast te stellen. Doet u dat niet 
vooraf, dan wordt het moeilijker elkaar tijdens het 
overleg op gedrag aan te spreken. Met procesafspraken 
wordt afgestemd hoe de teamleden omgaan met:
•  teamleden die afwezig zijn, te laat komen, onvoorbe-

reid zijn, afwijken van de agenda, eigen ideeën 
doorduwen;

•  de wijze van gesprekvoeren: luisteren naar elkaar, 
elkaar uit laten spreken, voortbouwen op elkaar, 
humor, vragen stellen ter verduidelijking, uitstellen 
van oordeel (= nieuwsgierig zijn), en de evaluatie 
daarvan;

•  gebruik van smartphones, tablets en laptops;
•  de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden 

tijdens het overleg;
•  het aanleveren van agendapunten, wanneer voorover-

leg nodig is, wat wel en niet in dit overleg thuishoort;
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•  de manier waarop besluitvorming plaatsvindt en 
besluiten worden vastgelegd.

Gezamenlijk procesafspraken vaststellen is iets anders 
dan de projectmanager die bij opstart van het project 
overlegregels meedeelt. Uw teamleden zullen ongetwij-
feld akkoord gaan – ze zitten immers in de beleefdheids-
fase – maar doen dit zonder zich mede-eigenaar van de 
afspraken te voelen. U heeft de overlegregels vastgesteld 
– ‘vink’ – maar het beoogde resultaat daarvan – mede-
eigenaarschap op het overleg – niet gerealiseerd.

De eigenaar van een onderwerp voert vooroverleg met 
anderen en managet daarmee verwachtingen wanneer hij 
•  die anderen nodig heeft voor de probleemdefinitie of 

oplossing van zijn onderwerp, 
•  de mening van die ander vooraf wil peilen (en 

mogelijk beïnvloeden),
•  vermoedt dat de ander bezwaren of weerstand heeft 

waarop de eigenaar zich wil voorbereiden.
Bij een R&D organisatie die wij begeleiden is het heel 
gebruikelijk dat de onderwerp-eigenaren vooraf overleg 
voeren. De projectmanagers moedigen vooroverleg aan 
omdat daarmee onderwerpen die niet het gehele 
projectteam betreffen ook niet de overlegtijd van het 
hele team vergen. De uitkomst van vooroverleg wordt wel 
altijd in het projectoverleg gemeld, zodat alle teamleden 
op de hoogte zijn.

EN ROUTE TO SUCCESS
Rode en blauwe energie beginnen het liefst direct met 
het eerste inhoudelijke agendapunt, maar de andere 
voorkleuren stellen prijs op een moment om te landen. 
Besteed aandacht aan de opening zodat iedereen zich 
welkom voelt, de aanwezigen geactiveerd zijn en ieders 
verwachtingen parallel lopen. Het welkom voelen vraagt 
meer dan “Bij deze heet ik jullie allen van harte welkom”. 
Enkele suggesties: 
•  vraag deelnemers hun eigen energie te scoren op een 

schaal van 1 tot 10. Herhaal dit aan het eind van het 
overleg en kijk wat tot verhoging of daling heeft 
geleid. 

•  Vraag de deelnemers te verwoorden wat hen op dit 
moment bezighoudt en wat hun verwachting is van dit 
overleg. 

•  Creëer rituelen waarmee u het overleg opent, 
bijvoorbeeld door de procesafspraken te herhalen en/
of door de evaluatie van vorig overleg voor te laten 
lezen zodat ieder weer weet wat er toen goed ging en 
wat we deze keer beter willen doen. Het expliciteren 
van de procesafspraken en evaluatie helpt ook 
gastdeelnemers om aan boord te komen. 

•  Check de agenda en aanwezigheid van iedereen tot 
gepland eindtijdstip. Pas de agenda aan als deelne-
mers tussentijds of eerder weg moeten. 

De eigenaar van een agendapunt start met het doel en 
de gewenste uitkomst in dit overleg te verwoorden, 
waarna de procesbegeleider aangeeft hoeveel tijd 
hiervoor is uitgetrokken en wat de beoogde werkwijze is. 
Omdat probleem oplossen een veelvoorkomend doel is, 
staan we hier kort bij stil. Als u op internet zoekt op 

“probleem oplossen” komt u veel werkwijzen tegen. In 
alle werkwijzen die wij gevonden hebben, missen we een 
wezenlijke stap: WDGLL, oftewel What Does Good Look 
Like? Er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de 
gewenste eindsituatie en daardoor hebben alle teamle-
den hun eigen mogelijk verschillende versie daarvan in 
hun hoofd. Bovendien stelt u met het gezamenlijk 
vaststellen ‘hoe goed eruit ziet’ de koplampen beter af: 
niet alleen op het voorliggende probleem (kort afgesteld) 
maar ook op de gewenste uitkomst (verder weg) om zicht 
te hebben op wat het team uiteindelijk wenst te creëren.

Lange actielijsten en langdurig openstaande actiepunten 
hebben een negatief effect op het vertrouwen van het 
team in z’n eigen daadkracht. Wij begeleidden een 
projectteam waarin de actieverantwoordelijkheid laag 
was en vervolgens (dus) ook de actie-uitvoering. Gevolg: 
lange actielijsten, langdurig openstaande actiepunten en 
een lage moraal. Na onze teamtraining nam het team zelf 
dit onderwerp onder handen. Oplossing: als zich voor 
een actie geen verantwoordelijke meldde, dan werd de 
actie blijkbaar niet belangrijk genoeg geacht en werd de 
actie geschrapt. Actiepunten die de gestelde opleverda-
tum niet haalden, werden opnieuw op de agenda gezet: 
de actieverantwoordelijke moest aangeven wat hij gedaan 
had, waar hij vastliep en hoe het team hem hierbij kon 
helpen. Resultaat: het team filterde de noodzakelijke 
acties, actieverantwoordelijken maakten voor de oplever-
datum al gebruik van de mogelijkheid het punt weer op 
de agenda te zetten. De bereidheid om elkaar te helpen 
was groot. 

Manage tijd en het proces tijdens de bijeenkomst. Zorg 
voor een duidelijke procesbegeleiderrol die op het 
proces kan interveniëren. Durf elkaar aan te spreken als 
iemand afwijkt van de procesafspraken of als iemand 
uitweidt (en daarmee de agendaplanning onder druk 
komt). Tijd is een verantwoordelijkheid van alle overleg-
deelnemers. De procesbegeleider legt de vraag aan de 
deelnemers voor als de tijd bijna op is: praten we door? 
Wat zijn de consequenties voor de agenda als we 
doorpraten?
Soms grijpen teamleden het overleg aan voor (acute) 
onderwerpen die niet op de agenda staan of stokpaardjes. 

H O E  K U N N E N  W E 
D E  R E L A T I E  M E T 

O N Z E  L E V E R A N C I E R 
V E R B E T E R E N ?
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Stokpaardjes ontstaan wanneer een teamlid zich niet 
gehoord voelt, waardoor zijn naald blijft hangen. De 
procesbegeleider moet hierop reageren door te vragen wat 
de urgentie en impact van het punt is zodat het team 
vervolgens kan besluiten waar het thuis hoort: in dit of een 
ander overleg. 

De verslaglegging kan in veel gevallen tijdens het overleg 
plaatsvinden: door zichtbaar de belangrijkste punten te 
noteren op bijvoorbeeld whiteboard of flipcharts. Zo 
kunnen deelnemers de verslaglegging volgen en kan 
volstaan worden met een foto ervan als verslag. Voordeel is 
dat de deelnemers in de foto meer herkenning terugvinden 
van wat besproken is dan in notulen die een interpretatie/
verwoording zijn van één aanwezige.

Een vorm van real-time verslaglegging vonden wij bij een 
ministerie waar een team is overgestapt op een staand, 
wekelijks overleg, digitaal ondersteund door Trello. In Trello 
houden eigenaren hun activiteiten doorlopend bij zodat 
iedereen direct kan zien welke voortgang gemaakt wordt. 
Dergelijke instrumenten zorgen er voor dat updates en het 
doornemen van actiepuntenlijsten niet meer tijdens het 
overleg hoeft. Figuur 3 toont een voorbeeld van een Trello 
Team Board.

SAFE LANDING
De afronding van het overleg heeft tot doel op Inhoud 
samen te vatten, en op Proces en Relatie te zorgen dat de 
teamleden met energie de rest van de dag ingaan. 
Aan het eind van elk agendapunt worden op Inhoud de 
belangrijkste conclusies en beslissingen samengevat en 
realistische acties vastgesteld. 
Aan het eind van elk overleg wordt op Relatie en Proces 
geëvalueerd aan de hand van drie vragen: Wat ging goed? 
Wat ging niet goed/kan beter? Welke vervolgafspraken 
maken we? Let erop dat hier niet opnieuw het overleg 
inhoudelijk gevoerd wordt. Laat elke deelnemer zich kort en 
bondig uitspreken en leg de evaluatiepunten zichtbaar op 
flipover vast. Een foto van de flipover kan bij het verslag; de 
flipover zelf komt terug bij de opening van het volgende 
overleg. Hiermee krijgt het team gelegenheid z’n eigen 
samenwerking stap voor stap te verbeteren. 
Verspreid het verslag met beslissingen en actiepunten - dat 
kan in de vorm van foto’s van flipcharts - binnen 24 uur na 
de bijeenkomst beschikbaar voor de deelnemers. Een snelle 

follow-up versterkt het belang van de bijeenkomst en 
verkleint de kans op fouten in het verslag doordat dingen 
vergeten zijn. 

I’LL HAVE WHAT SHE’S HAVING
Eerder gaven we aan dat wij het succes van een overleg 
afmeten aan de wijze waarop de deelnemers er tijdens de 
evaluatie over spreken. Er is echter nog een graadmeter: hoe 
anderen die niet bij het overleg waren erover spreken. Als 
dat samengevat kan worden met I’ll have what she’s having, 
dan hebben wij verwachtingen overtroffen. De basis 
daarvoor is het lef om dingen anders te doen dan u of men 
wellicht gewend is.

Om u ook in de gelegenheid te stellen een overleg te 
organiseren waar iedereen graag bij wil zijn, vatten we hier 
de belangrijkste ingrediënten voor u samen:
1    Besteed tijd aan voorbereiding en evaluatie om het 

overleg zelf effectief en energiek te maken.
2   Maak een keuze voor uw eigen rol: bent u de eigenaar of 

de procesbegeleider van het projectoverleg? Die keuze is 
van invloed op hoe u het overleg voorbereidt, eventueel 
voorzit en evalueert;

3   Begin het overleg met aandacht voor de relatie: creëer 
een ritueel, benoem eerder gemaakte procesafspraken en 
bespreek de evaluatie van het vorige overleg;

4   Laat elke eigenaar aangeven wat de gewenste uitkomst 
van zijn onderwerp is (What Does Good Look Like), 
hoeveel tijd hij ervoor nodig heeft en wat hij van de 
aanwezigen verwacht;

5   Maak gebruik van moderne technieken voor verslagleg-
ging en idee-uitwisseling;

6   Gebruik een context die ondersteunend is  aan het doel 
van het teamoverleg.

BRON EN URL
•  How to make meetings work – Michael Doyle en David 

Straus (1976)
•  URL: youtu.be/DYu_bGbZiiQ 

*) Het Team Board is een grote visuele weergave van 
projectinformatie, duidelijk zichtbaar in de teamruimte.
Het toont informatie over de status van het project. Team 
Boards kunnen diverse typen grafieken bevatten
die zowel handmatig of elektronisch gemaakt zijn. 
www.trello.com is een digitaal Team Board voorbeeld.


